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Naši “NEJ” v říjnu 2014

Sport 6. - 9.
Tibor MIŽIGÁR (8. A)

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (4. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Hana SEDLÁČKOVÁ (6. B)
Iveta ROHANOVÁ (7. A)
Marek ADAMEC (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: vztahy s veřejností
Romana SUCHÁNKOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
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Úspěch našich fotbalistů
Poprvé přivezli starší hoši naší školy pohár pro vítěze
okresního kola v minikopané. Letošními přeborníky
okresu se stali Dominik Macek, Jakub Raabe, Tibor
Mižigár, Milan Miko, David Rameš, Marek Adamec,
Lukáš Středa, Filip Pančík a Ondřej Vlček. Turnajem
prošli pouze s jednou porážkou v základní skupině.
Ve finále, ve kterém rozhodovaly pokutové kopy, se
štěstí přiklonilo na naši stranu.
Gratulujeme k 1. místu a postupu do kola krajského! Zároveň děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)

Živý plot v areálu Kudy z nudy
Žáci 8. A po dva dny napilno pracovali v
areálu za školou, a to i přes velkou nepřízeň
počasí. Zatímco nejprve svítilo sluníčko, později
se na ně valily doslova proudy vody. Práce to
nebyla vůbec snadná, chvílemi ze sebe museli
sklepávat nánosy bahna. Přesto se podařilo úkol
splnit a živý plot vysadit. Osmáci vykopali 70 cm
širokou, 50 cm hlubokou a 72 m dlouho jámu,
celkem rozvozili ze tři nákladních vozů zeminu,
vše pořádně prolili vodou, položili tkaninu,
vystřihli 500 děr a do nich posléze zasadili 500 ks rostlinek jilmu
sibiřského. Nakonec vše zasypali 21 pytli mulčovací kůry.
Jilm sibiřský je keř s hustými zelenými listy. Je naprosto bezpečný
(není jedovatý, nemá trny), nekvete (neobsahuje alergeny a pyl). Je také
nenáročný na pěstování a údržbu a hlavně má extrémně rychlý růst (až 3
m za 2 roky). Málokdy ho napadají škůdci. Přežijí-li tedy rostlinky případné
"nájezdy" nedisciplinovaných návštěvníků areálu, můžeme se již příští rok
těšit z nového živého plotu.
Všem žákům, kteří se na výsadbě podíleli, děkujeme!
(Iveta Votočková, třídní učitelka 8. A)
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Zvířátková olympiáda
Podzim je měsíc, který láká k procházkám spadaným
listím nebo k pouštění draků. Pro běžce je podzim obdobím
přespolních běhů. Ani my jsme nezůstali pozadu. V říjnu jsme
soutěžili o „Zajíce Přespoláka“. Kromě toho jsme stihli splnit
první tři disciplíny olympijského víceboje. V listopadu nás čeká
pět lekcí bruslení a v závěru boj o třetí zvířátko „Fešáka
Tučňáka“.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Karolína Křížková

2. Pavel Miko

3. Tereza Vachová

3. Tomáš Zelinka

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Dorota Vojtěchová

2. Patrik Vítek

3. Anežka Marešová

3. Matěj Pirný

3. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. PAVEL DROBÚL

2. Iljana Beránková

2. Šimon Pohner

3. Adéla Koudelová

3. Tomáš Folc

4. TŘÍDA
1. MARTINA MANNOVÁ

1. MARTIN TOMEK

2. Berenika Viktorie Fialová

2. Lukáš Ljubečko

3. Eliška Munzarová

3. Marek Pytela

5. TŘÍDA
1. PETRA ZELINKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Tereza Staňková

2. Matěj Holman

3. Aneta Středová

3. David Kuťák
(Jč)
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Halloweenská stezka odvahy
Dne 31. 10. 2014 se na základní škole Úpice-Lány konala
Halloweenská stezka odvahy. Paní učitelka Kyselicová a pan učitel Kejzlar
ve spolupráci s dětským parlamentem připravili nejen pro žáky naší školy
strašidelnou stezku. Počasí tento den přálo, nebyla zima, které se všichni
obávali. Stezka nevedla pouze kolem školy. U vchodu do tělocvičny paní
učitelka vydávala kartičky a pan učitel se
stopkami v ruce pouštěl účastníky na trať. Ve
škole byl připraven horký čaj. Na stezce byla k
vidění nejrůznější strašidla: duchové, čarodějnice,
kostry a jiné příšerky. Na každém stanovišti čekal
na účastníky úkol, někde dokonce i malá
odměna. Podle malých i velkých patří Halloween
mezi další vydařené akce dětského parlamentu.

Tereza Kopecká

Pohádkový Úl
Ve dnech 23. a 24. října do naší školy zavítalo plno dětí z mateřských
škol z Úpice a okolí. Od 13:00 do 15:30 byl pro děti připravený již 3.
ročník akce s názvem „Průlet Úlem“, pro tento rok s podtitulem „Pohádkový
Úl“. Tato akce proběhla v prostorách školy, především na prvním stupni a
v tělocvičně. Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých je čekaly
pohádkové postavy.
U skřítka děti podlézaly, přelézaly a krmily psa. U
princezny navlékaly rozsypané korále. U ježibaby
vyráběly perníčky, u loupežníka si zpívaly a snažily se
trefit míčkem plechovky. U čertice tancovaly, zpívaly,
počítaly a poznávaly barvy. U vodníka krmily kapry a
u víly Vodněnky skládaly obrázky. U kouzelníka si
dokonce zacvičily. Na svačinu si děti zašly do jídelny,
kde je čekala Manka a Rumcajs. U nich si děti
připravily zdravou svačinku. Chléb s máslem a
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zeleninou. Za splnění každého úkolu dostaly děti razítko. Po projití všech
stanovišť se děti opět sešly v tělocvičně. Zde jim král a šašek rozdali poklad
s cukrovinkami a drobnými dárečky.
Odpoledne bylo zakončeno malou diskotékou. Akce se vydařila a dětem
se ve škole velmi líbilo.
Natalie Škaloudová

Martinské radovánky
V neděli 9. listopadu 2014 se na naší škole konaly tradiční Martinské
radovánky. Začínaly v 10 hodin příjezdem Martina na bílém koni, který
podle pověsti daroval promrzlému žebráku svůj plášť. Po odjezdu Martina
se děti se svým doprovodem rozprchly po škole i okolí. Ve škole i v celém
jejím areálu bylo 11 stanovišť. Děti na jednotlivých stanovištích například
krouhaly zelí, tancovaly, kreslily martinské rohlíky tzv. „Martiňáky“. Podle
reakcí dětí byla nejlepším stanovištěm asi opičí dráha v zakouřené
tělocvičně. Myslím si, že se nám tento ročník povedl a již teď se těším na
příští rok.
Lucie Obrdlíková, 8.B

Exkurze do planetária - Hradec Králové
Ve středu 5. listopadu se obě páté třídy vypravily do planetária
v Hradci Králové.
Po příjezdu na hvězdárnu nám v kinosále promítli film o Sluneční
soustavě, vyslechli jsme i mnoho zajímavostí o vesmíru. Následovala
návštěva planetária – pozorovali jsme hvězdnou oblohu se spoustou hvězd
a souhvězdí, viděli jsme i některé planety.
Po točitém schodišti jsme přešli k dalekohledu. Chtěli jsme pozorovat
Slunce, ale bylo zataženo, nic jsme neviděli.
Při návratu z kopule jsme se na schodišti
zastavili u velkého kyvadla, které svým kmitáním
dokazuje, že se Země otáčí.
Celý den nám rychle uběhl, na zpáteční cestě
jsme si nadšeně povídali o všem, co jsme viděli a
slyšeli.
Staňková, 5. A
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Ve středu 5. listopadu podnikly páté třídy exkurzi na hvězdárnu
v Hradci Králové.
Jejím cílem bylo dozvědět se více o vesmíru, který je kolem nás. Líbil se mi
přednes pana astronoma o hvězdách a souhvězdích. Škoda, že oblačnost
nám nedovolila pozorovat Slunce a jeho černé skvrny. Přesto se mi exkurze
líbila a na hvězdárnu v Hradci Králové se ještě ráda pojedu podívat.
Teichmanová, 5. A

Helena Melicharová je vítězkou
mezinárodního kola v řečnickém umění!
Mluví jako Démosthénes
Byly doby, kdy hornatá, chudá
Makedonie, o níž se dnes dočteme nejspíš
tehdy, napadne-li ji zemětřesení, byla
nejmocnější říší starověkého světa. Alexandr
Veliký rozšířil její panství až k Nilu a
k hranicím Indie, ale základ této moci
položil už jeho otec Filip Makedonský.
To on byl panovníkem nevelké, ve
srovnání s Řeckem zaostalé země ve
vnitrozemí a věděl, že nebude líp, dokud se
její hranice neposunou k moři. Vyvinul
všechen svůj státnický i bojovnický um,
věděl, kdy vyrazit, kdy se stáhnout, kdy
těžit ze sporů řeckých měst a pomáhal je zozšafně řešit. Dobýval píď za
pídí území na východ od Makedonie, získal i zemi Thráků a s ní přístup
k Černému moři. Na západ se dostal k moři pomocí sňatku a zbývalo
nejtěžší a nejcennější sousto – jih ovládaný Řeky. Dobyl Thesálie a utkal se
spojenými řeckými obcemi u Thermopyl. Byl tu sice poražen, ale nevzdával
se. Co nedokázal zbraněmi, dokázal diplomacií a brzy se ve spolku
s Thébami stal členem řeckého svazu. Byl by se stal jeho hlavou, kdyby...
Kdyby v Athénách neměl rozhodující slovo muž, který s úzkostí sledoval
makedonskou rozpínavost a bránil se jí ze všech sil. Byl to Démosthénes.
Určitě jste o něm slyšeli, jak si silou vůle rozcvičoval jazyk tím, že si
pod něj dával při mluvení kamínek, jak překřikoval mořský příboj, aby měl
silnější hlas. Neví se, co je na tom pravdy, ale času na tato cvičení asi moc
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neměl, protože na jeho bedrech spočívala odpovědnost za osud Athén.
Byly to však skutečně jeho vášnivé projevy proti Filipovi, řeči zvané filipiky,
které chytly za srdce Athéňany, Thébany, Sparťany i obyvatele dalších
řeckých států tak, že si všichni podali ruce a svorně se postavili proti
nebezpečí ze severu.
Tak došlo v roce 338 před naším letopočtem k novému
velkému boji u Chaironeie. Filip zvítězil, Demosthéna si však
naklonil.
Z lidské paměti tyto složité události (a byly ještě mnohem
složitější, než jste se právě dočetli) všechny vyprchaly. Ve
školách už se nečte ukázka z Démosthénovy slavné Řeči o
věnci, nepronášejí se filipiky proti nepříteli. Málokdo dnes
také ví, že mezi devatero umění patřilo i řečnictví. A tak i
význam přirovnání „ mluví jako Démosthénes“ je pro mnohé
velkou neznámou. .
Ne však pro žáky naší školy. Tady snad minimálně všichni deváťáci
vědí, co toto přirovnání znamená. A proč to vědí? Jednoduše proto, že
jejich spolužačka Helena Melicharová postoupila do mezinárodního kola
řečnické soutěže, která v názvu nese právě jméno toho slavného řeckého
řečníka. Úspěšně prošla všemi nižšími koly Mladého Démosthéna, aby se
pak v Praze utkala s ostatními finalisty o post nejvyšší. A výsledek –
vítězství.
A nám nezbývá než ti, Helčo, pogratulovat a poděkovat. Tak tedy
GRATULUJEME a DĚKUJEME!
(Tch)

Jak to vidím já
Tentokráte se nám sešlo opravdu hodně pěkných prací. Vyplývá
z nich zcela jednoznačně následující:
1. Nikdo nevstává rád.
2. Raději vstáváme, když se na nás za okny směje sluníčko.
3. Lépe se nám vstává o víkendu o a prázdninách.
4. Mnozí se však i ve dnech volna budí ve stejný čas jako v pracovní
dny.
Snad se na nás děvčata nebudou zlobit, tentokráte jsme totiž vybrali
ukázky chlapeckých prací.
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Ach, to ráno!
Lezu, lezu, nevylezu. Každé školní ráno v půl sedmé nás budí mamka
stejným pokřikem a jde rozhrnout závěsy na
okně. Já se vždy otočím na druhý bok a dělám,
že ještě spím. V pokoji spím s mladšími bratry.
První z postele vylézá nejmladší Vilík. Potom se
zatřese palanda, na které spím, třese se znovu a
znovu. Něco leze dolů. Je to náš Saša. Také se
otevřou dveře z vedlejšího pokoje a jako
náměsíčná projde kolem nás starší sestra Eva.
Já ale pořád ležím v posteli. Znovu se ozve: „Honzíku, vstávej.“ A tak
se pomalu, opravdu pomalu hrabu z postele. A zase slyším známý, ale
pořád klidný hlas: „Honzíku!“ Přemůžu se, vstávám a posunuji se do
vedlejšího pokoje. Sednu si na místo, kde mám na sedačce oblečení.
Sedám si pomalu a u toho se dívám z okna. A zase ten hlas, ale už
přísněji: „Honzo, nespi!“
Opět se přemůžu a oblékám si jednu ponožku. Asi tři minuty opět
hledím z okna. Trochu rychleji si oblékám druhou ponožku a i ostatní věci.
Uklidím pyžamo a šup ke snídani. Pomalu začnu kousat, ale po několika
soustech se opět dívám z okna. Eva je dávno po jídle, Saša trucuje, Vilík
kouše do chleba a mamka se naštve: „Honzo, jez!“ Tak tedy koušu a jím.
Podívám se na hodinky a vidím, že už je sedm hodin. Zrychlím. Konečně
mám snídani za sebou. Už jsem skoro probuzený.
Teď rychle vyčistit zuby. Šourám se pomalu do koupelny. Pomalu,
velmi pomalu si čistím zuby. A zase ten hlas: „Honzo, Honzo, musíte se
vystřídat všichni!“ Rychle vyplivnu pěnu a běžím do pokoje. Obléknu si
mikinu, hodím svačinu do tašky, popadnu aktovku a jdu po schodech dolů.
Oblékám bundu a beru si boty, ale ne moc rychle, protože jsme na chodbě
namačkáni všichni.
Hodinky ukazují půl osmé a před domem si připojuji ke spolužákovi,
Saša běží před námi. Mamka odvádí Vilíka do školky. Eva odchází
poslední a zamyká. Zvládli jsme to, další školní ráno je za námi
Jan Lévai, 7. B
Ach, to ráno!
Zase ráno, zase zvoním. Je šest hodin a třicet minut. Už zvoním skoro
půl minuty a nic. Krčím se na rohu nočního stolku a čekám, kdy přiletí
pohlavek, abych zmlknul. Au!
Je pondělí ráno, já to vím dobře, ale mojí paní se nechce z postele
ven. Nechápu to, každý večer si mě nastaví, abych ji probudil, a pak za to
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stejně dostanu pohlavek. Chvíli trucuju, ale když se podívám na její
nešťastný obličej, změkne ve mně každé kolečko a pérko. Čas jsem na
chvilku zastavil, ale za pět minut zvoním znovu…
Vojtěch Drábek, 7. B

Ach, to ráno!
Nemám rád studené a sychravé ráno.
Vstává se mi dobře, když mě z postele
vytahuje sluníčko. Udělám si ranní hygienu a
jdu se nasnídat. Každé ráno musím vstávat
brzy, protože jsme si s taťkou pořídili pejska, a
tak ho musím dojít vyvenčit. Když je pěkně, jdu
rád, ale když prší nebo je zima, ven se mi
nechce. Přesto musím.
Dočasně dojíždím do školy až z Trutnova,
musím proto vstávat už ve čtvrt na sedm.
S příchodem podzimu se mi vstává čím dál hůře, protože ráno je tma
a nevlídno. A pak mě čeká další povinnost, musím jít do školy. Proto mám
nejraději ráno v sobotu a v neděli, kdy si mohu trochu poležet a vstávám
až v devět hodin. To stačí i Benovi. A také nemusím myslet na učení, mám
na to celý den. A nejhezčí jsou rána o prázdninách, kdy trávím celý den
s Benem.
Marek Valenta, 8. A

Ach, to ráno!
Ráno je ta nejhorší část dne, protože
probuzení přeruší krásné a veselé sny a já se musím
srovnat s realitou.
Ale když tak přemýšlím, není každé ráno
stejné. Když mě ráno probudí sluníčko, řeknu si:
„Dnes to bude fajn.“ Naopak když slyším za oknem
bubnovat kapky, nejraději bych se zachumlal zpět
do peřin a spal dál.
Jiří Holík, 7. A
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Rozhovor s Jakubem Hučkem
Dalším novým pedagogem na naší škole je pan učitel Jakub Huček.
Stal se třídním učitelem 6. B, vyučuje tělesnou výchovu, dějepis a pracovní
činnosti. Jak ho poznáte? Mladý, vysoký, štíhlý a s iPadem v ruce. Otázky
připravily Tereza Šímová a Pavlína Galuščáková.
1. Odkud pocházíte?
Bydlím v České Skalici. V tomto městě
jsem prožil své dětství a také chodil
na ZŠ.
2. Jak se vám na naší škole líbí?
Škola se mi moc líbí, je vidět že se to
tu postupně rekonstruuje, třídy působí
útulně a všeobecně tu panuje
přátelská atmosféra.
3. Jak trávíte svůj volný čas?
Ve svém volném čase v poslední době řeším hlavně přípravy na výuku do
školy. Jinak se ale snažím trávit čas aktivně. Rád běhám, jezdím na kole, a
když mám více volného času, tak vyrazím potrénovat na lodi.
4. Kdy jste začal sportovat?
Naši mě vedli ke sportu už od dětství. Pokud tato otázka ale směřuje k
jachtingu, tak na lodi jezdím od šesti let. Své první závody na lodi jsem jel
v osmi letech, jelikož to je spodní hranice, od které se může v jachtingu
závodit.
5. Jak jste se k tomuto sportu dostal?
K tomuto sportu jsem se dostal díky rodičům. Dříve
totiž také závodili na vodě.
6. Proč jste si vybral povolání učitele?
Toto povolání jsem si vybral, jelikož mě baví pracovat
s lidmi. Dalším důvodem je to, že mě baví sport, a
tak jsem s ním chtěl skloubit i své zaměstnání.
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7. Byl jste hodně nervózní první den ve škole?
Ano, byl jsem hodně nervózní. Je to pro mě nová zkušenost. Doposud jsem
do školy chodil jako student, ne jako vyučující.
8. Jak vycházíte se žáky?
Doufám že, vycházím se všemi žáky dobře :-).
9. Jaké byly vaše oblíbené předměty na základní škole?
Na základní škole jsem měl více oblíbených předmětů. Mohu jmenovat
například tělesnou výchovu nebo matematiku. Konkrétně tedy geometriirýsování. Na základě toho jsem si pak volil středním školu a šel jsem na
SPŠ se zaměřením na výpočetní techniku,
obor strojírenství.
10. Bavil Vás na základní škole dějepis?
Ano, bavil mě. Je to totiž předmět, který
vám umožní nahlédnout do minulosti. Díky
tomu máte možnost pochopit souvislosti
jednotlivých událostí.

Rozhovor s Radkem Pulkrábkem
Na besedu za námi na hodinu komunikativních dovedností přišel
Radek Pulkrábek, bývalý žák naší školy. Radkovy kroky po ukončení
základní školy směřovaly na Střední školu propagační tvorby a
polygrafie ve Velkém Poříčí, kde vystudoval obor reprodukční grafik pro
média.
Již během studia Radek
pracoval pro Televizi JS v Úpici.
Později moderoval zprávy na
stanici Rádio Metuje a tvořil též
reportáže pro soukromou televizi
JOJ. Čtyř i poslední roky ho
můžeme slyšet na stanici Český
rozhlas Hradec Králové. Tam
pracuje jako zprávař.
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Dozvěděli jsme se od něj mnoho zajímavého o historii rozhlasového
vysílání na území České republiky a seznámil nás také s tím, co práce
zprávaře obnáší. Radek nám pustil i ukázky živých vysílání, při kterých
se dopustil nějakého přeřeknutí. Došlo samozřejmě i na dotazy. A tak
vznikl rozhovor, který si můžete přečíst i vy.
1. Jak vzpomínáte na roky prožité na naší škole?
Vzpomínám a moc rád! Na spolužáky, učitele, zkrátka na všechny.
Občas i na učení… Jedním z mých oblíbených předmětů byl totiž
zeměpis. Dodnes mě baví cestovat po světě. Přiznám se ale, že nejraději
snad putuji domů do vesničky Batňovice a samozřejmě i do Hradce
Králové. Je to takové malé „vesnické“ město. Klidné a doslova rodinné
prostředí panuje i v našem rozhlasovém studiu.
2. Jak se bráníte stresu?
Tak s tím mám někdy dost velký problém.
Nejde ani tak o tu trému před posluchači.
Ale když máme v redakci trošku větší
povyk a zodpovědnost, hlavně teď třeba
v průběhu voleb, je těžké zůstat v klidu.
Na stres proto stále hledám správný lék.
3. Jaký máte názor na bulvár?
Bulvár a Český rozhlas jsou dva velké protiklady. Přesto si ale rád na
internetu nebo v časopisech přečtu občas nějaké ty „drby.“ V rozhlase
pak samozřejmě podáváme informace pouze seriózně a veřejnoprávně.
Jinak já osobně bulvární reportéry odmítám. Mám s nimi už takovou
divokou zkušenost.
4. Pokud byste nepracoval v rozhlase, jakou profesi byste si vybral?
Já si troufám říci, že jsem velice podnikavý a rádio rozhodně neberu
jako jedinou svou práci. I když se to nezdá, pracovních možností je dnes
podle mého názoru dost, záleží ale na každém z nás. Přesto pevně
věřím, že má budoucnost je a bude spojena dál s rozhlasem.
5. Co Vás na práci zprávaře nejvíce baví a co naopak ne?
Rádio je pro mě symbolem splněného snu, štěstí a radosti. Práce za
mikrofonem si nesmírně vážím. Mám pocit, že díky jednomu z malých
důležitých článků Českého rozhlasu, kterým je i můj hlas, mapujeme my
rozhlasáci pravdivé a objektivní dějiny. Nebaví mě jen občas brzké
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vstávání. Zvyknout si pravidelně na budíček ve 3:00 ráno chce opravdu
hodně energie.
6. Jakou rozhlasovou stanici posloucháte ve volném čase?
Český rozhlas vnímám už od malička. Pravidelně jsem poslouchal s
babičkou nedělní pohádky ve vysílání ČRo Praha. Teď, jako moderátor
zpravodajství, poslouchám hlavně zprávy - takže v autě jedu
s Radiožurnálem. Dále pak mám rád taneční hudbu a někdy neodmítnu
třeba i hezkou dechovku.
7. Jak trávíte svůj volný čas? Jaké máte koníčky a
záliby?
V létě jezdím na silničním kole a rád trávím čas na
zahradě v Podkrkonoší. Když napadne sníh, jsem
snad prvním snowboardistou v Peci pod Sněžkou,
kde sjíždím Javor. Baví mě také internet, rozliční
lidé a pohled na svět skrz hledáček fotoaparátu.
8. Míříte v profesní oblasti ještě někam výše?
Přiznám se, že jako nejmladší rozhlasák v republice zatím výš nemířím.
Vážím si všeho, co mi rozhlas dává a umožňuje. Jednou bych ale chtěl
třeba pracovat jako plnohodnotný moderátor zpráv na celoplošné
televizní stanici.

Jazykový koutek - Listopad
Listopad je znám díky Svatému Martinovi, především pak
Svatomartinskými hody. Trochu se pozapomíná na to, že na podzim mají
napilno i rybáři. Aby si ti, kdo si štědrovečerní stůl nedokážou představit
bez kapra, mohli tuto rybu koupit a připravit, musí rybáři provést tzv.
výlovy rybníků. S těmi se začíná v říjnu a končí právě v listopadu.
Jihočeská píseň o rybářích – tzv. pěšácích
V Třeboni na hrázi dudy tam houkají,
to třebonští pěšáci z oken vykoukají.
Nastal už pro ně čas, aby už vyjeli
a rybník Svět, Rožmberk,
bošileckej Švancenberk s druhejma slovili.
14

V jižních Čechách má rybníkářství dávnou tradici, a to už od časů
Jakuba Krčína z Jelčan, který tu v 16. století budoval systém rybníků, kromě
jiných právě ten Svět a Rožmberk.
Téměř každá profese má své rituály a svůj slang. Nejinak je tomu i
v rybníkářství. Na rozdíl od mnoha jiných profesí je však tento slang spíše
nářečím založeným na krásné češtině. Od svého vzniku je rybníkářská
hantýrka téměř neměnná na rozdíl od jiných profesí do ní proniklo jen
velice málo cizích výrazů.
A protože výlov rybníka Svět je letos plánován na čtyři dny, a to od
18. do 21. listopadu, a pokud byste čistě náhodou na tuto podívanou do
jižních Čech zabrousili, vězte, že vám následující řádky nebudou
k zahození.
Tak tedy – stejně jako kdysi hejtman, tak dnes i baštýř, vydává povel
k roztažení plotu (dlouhá rovná síť k zamezení úniku ryb z loviště) a jeho
zavěšení na kliky (tyče zaražené do dna rybníka). Loď vezoucí nevod
(zátahová síť) se stále ještě píchá (odráží se bidlem). Po povelu rozdávej
(shazování sítě z lodi), mizí nevod v bahnité vodě loviště. Provázek (lano,
kterým se táhne nevod) končí na roubících (krátké dřevěné páky
usnadňující táhnutí) pěšáků a hajných (rybáři táhnoucí nevod na opačných
stranách loviště). Po jejich zabrání v nevodu přibývá ryby (kapra – vždy
jen v jednotném čísle). Příkazy ber či ucházej (povely řídící zátah) se mísí
s křikem racků vybírajících běl (bílé plevelné rybky). Nevod už je přitažen
ke kádišti (zvýšené místo u loviště, kde stojí kádě pro vylovené ryby).
V jádřeném nevodu (stahovaná síť na menší objem) ryba vaří (víří a pleská
sebou). Dále se ryba kesery (mělké podběráky s krátkou násadou) vydává
(nabírá a podává) na řešátka (nehluboké nádoby), kde se brakuje (přebírá
a třídí). Když je ryba vydána, rybáři si zakouří, loknou piva i rumu a jdou
si znovu škrábnout (zatáhnout nevodem). Po lovení (výlovu) se uklízí
nádobí (nářadí k výlovu).
Nářečí se týká i samotných ryb. Říká se
totiž, že se ryba hnula, že troubí, ale i
padá.
Stejně tak se i rybník strojí, táhne, courá,
stojí...
No, není ta čeština krásná? A nevydáte-li se alespoň jedenkrát
v životě na podzim zhlédnout na Třeboňsko onu zmíněnou podívanou, tak
tady v Podkrkonoší jen těžko uvedená slova uslyšíte. Tak šťastnou cestu. A
až uslyšíte povel hoří, nečekejte příjezd hasičů. To vám jenom baštýř dává
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na vědomí, že výlov byl ukončen a ryba, která zbyla v lovišti, může být
bezplatně vaše (pokud vám ji ovšem před nosem nevyfoukne někdo jiný).
Jo, a jen tak mimochodem, výlovu rybníka Rožmberk (náš největší
rybník), který už letos proběhl, přihlíželo rekordních takřka 60 000 – slovy
šedesát tisíc návštěvníků.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo, kde v písničce o rybářích „dudy houkají“
nářadí k výlovu
v které části Čech se nachází nejvíce rybníků
předchůdce baštýře
bílé plevelné ryby
zátahová síť
lano, kterým se táhne nevod
vánoční ryba

Tajenka:

(Tch)
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Výlet na výstavu Naše cesta v Praze
Protože se všichni pilně učí znakovat, ať už ve volitelném předmětu
nebo v kroužku, tak jsme se za odměnu vydali ve čtvrtek 6. listopadu na
výstavu Naše cesta do Prahy na výstaviště v Holešovicích. Na místě nás
čekala průvodkyně, která nám všem na úvod zavázala oči a zavedla nás
do kuchyňky, kde jsme si vyzkoušeli, jak
těžké může být pro nevidomého třeba jen
nalít si čaj, nebo jak poznat správný pár
ponožek po vytažení z pračky. Vyzkoušeli
jsme si také různé pomůcky pro nevidomé.
Například přístroj pro rozpoznávání světla
a tmy a také přístroj na určování barev.
Následovala prohlídka studentského pokoje
a koupelny uzpůsobené vozíč kářům.
Informace jsme dostali od milé slečny s asistenčním pejskem. Naučili jsme se
něco nového ze znakového jazyka a popovídali si s neslyšícími v
improvizovaném hotelu. Dozvěděli jsem se
jak si lidé, kteří neslyší, přivolají pomoc,
když například hoří. Na závěr nás čekal
hmatový labyrint. Prošli jsme si ho v
naprosté tmě. Dále jsme si vyzkoušeli jaké
to je zvládnout cestu městem na vozíčku
nebo se slepeckou holí, nástup a výstup z
autobusu, cestu po rozkopaném náměstí,
lezení po horolezecké stěně bez pomoci
zraku a další. Zahráli jsme si také různé hry pro nevidomé hráče. Všichni
byli z výstavy nadšení a doufám, že i v budoucnu se na podobnou akci
znovu společně vydáme. Děkuji také paní učitelce Kláře Pitašové a panu
učiteli Jakubovi Hučkovi, kolegům, kteří jeli s námi a výstavu si také moc
užili.
Soutěž:
Pro ty, kteří dávali na výstavě pozor, i pro
ty, kteří umí hledat na internetu a chtějí se
zapojit, mám jednu otázku. Ze správných
odpovědí vylosujeme tři, výherce, kteří
obdrží malou pozornost :-).
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Otázka zní:
Jak můžou neslyšící lidé pomocí telefonu zavolat pomoc, pokud bude
například hořet?
Odpovědi mi, prosím, přineste do konce listopadu do kabinetu Hv.
Nezapomeňte uvést jméno a třídu. Co kdyby to náhodou vyšlo :-).
Jana Švehlová

Znakový jazyk
V říjnovém čísle jsme vás naučili několik základních a důležitých
znaků. Věřím, že ti, které to zajímá, už se umí omluvit, poprosit, poděkovat
a pozdravit. Zapomněli jsme ale ještě na jeden důležitý znak, a to
“nerozumím”. Ten se hodí vždy a v každém jazyce :-). Proto patří mezi
první, které vám dnes ukážeme. Budou následovat základní znaky pro
členy rodiny. Až se je všechny naučíte, můžete se zase začít těšit na další
číslo našeho časopisu :-).
Teď už ale konec povídání a dáme se do znakování:
Nerozumím
Hlavou otáčíme ze strany na stranu,
jako když říkáme “ne”. Ukazováček a
prostředníček jsou u sebe v oblasti
spánku a ruka se pohybuje dopředu a
dozadu. Slovo rozumím se znakuje jen
s tím rozdílem, že hlavou kýveme
souhlasně (jako když říkáme “ano”).

Maminka
Narovnaným ukazováčkem se
dotkneme pravé tváře a poté
levé (leváci obráceně) a
artikulujeme u toho bezhlasně
slovo “máma”.
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Tatínek
Opět narovnaným ukazováčkem
se dotkneme nejprve čela a poté
brady. Ar tikulujeme u toho
bezhlasně slovo “táta”.

Babička
Rozevřenou dlaní s prsty u
sebe se dotkneme tváře před
uchem a ruku sevřeme na
bradě jako uzel na šátku,
který nosí babičky.
Dědeček
Rozevřenou dlaní s prsty u sebe
se dotkneme čela a poté stejně
jako u znaku “babička” sevřeme
ruku na bradě (šátek).

Dívka
Ukazováčkem a palcem se chytíme za ucho, ostatní
prsty jsou roztažené (dlaň je otevřená). Představte si,
že dívka ukazuje své nové náušnice.

Chlapec
Rozevřenou dlaní s prsty u sebe si 2x poklepeme na
čelo. Představte si, jako by měl chlapec kšiltovku.

Jak už jsme radili v minulém čísle, nezapomínejte znakovat jednoruční
znaky svou aktivní rukou, tedy tou, kterou píšete. Doufáme, že se vše
naučíte. V prosincovém čísle se můžete těšit na něco vánočního :-).
(Šv)
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Koutek pro nejmenší
=>vtipy
Víte, jak blondýnka zabije kapra?
Utopí ho.
Soused: Myjete auto?
Já: Ne, zalévám, aby z něho vyrostl autobus.
Zívání je způsob, jak říct, že vám zbývá 20% baterie.
V noci by se nemělo jíst, to ví každý,
tak proč je v ledničce žárovka?
Když jsem se narodil byl, jsem v šoku, a
proto jsem jeden a půl roku nemluvil.
Potkají se dva politici v metru.
Víte, co si zpívá Karel Gott, když hledá trenky?
Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?
Jiří Holík

=>sudoku
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=> osmisměrka

Anežka Hrbková

=> omalovánka
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Čínský horoskop
Tygr (1950, 1962, 1974, 1986, 1998,2010,..)
Jedinec narozený jako tygr je okouzlující, citlivý,
odvážný, divoký a vzpurný. Peníze jej moc
nezajímají, pokud je už vlastní, nerad se s nimi
loučí. Tygr miluje nebezpečí a dobrodružství. Často
se riskováním ocitne v problémech. Jeho partnerské
vztahy končí kvůli jeho překvapivým nápadům často
docela rychle.

Tygr vždy poněkud předbíhá svou dobu, pohrdá vžitými společenskými
konvencemi. Přesto se může stát úspěšným důstojníkem, generálním
ředitelem nebo pověstným gangsterem. Miluje každé povolání spojené s
rizikem. Totéž platí i pro ženy narozené v jeho znamení. Jsou vždy první,
pokud se jedná o nové neobyčejné ideje.
Poslušnost není jeho silnou stránkou, sám však požaduje, aby byly jeho
pokyny přesně dodržovány. Jeho partnerské vztahy končí kvůli jeho
překvapivým nápadům často krachem.
Silné stránky
Tygra uvidíte často rozesmátého, optimistického a srdečného. Má
neuvěřitelné množství lásky a porozumění. Je velmi aktivní, pilný, důsledný
a často energický. Vyznačuje se vysokou sebejistotou, smělostí a odvahou.
Slabé stránky
Tygr trpí čas od času přehnanou sebedůvěrou a s nevyčerpatelnou dávkou
odvahy podstupuje velká rizika, která nejsou vždy nutná. Pokud je Tygr
přesvědčen o své pravdě, bývá vzpurný, umíněný a velmi tvrdohlavý.
Co učiní Tygra šťastným
Potřebuje ve svém životě alespoň jedno období, kdy jedná výhradně na
základě svých pudů. Potřebuje vyjádřit sebe sama, najít svou identitu,
zformovat si svou osobnost a otevřeně vyjádřit svůj názor.
Kristýna Kociánová
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Připravujeme
20. 11.

11:00 - 12:00

3. a 4. tř.: bruslení

20. 11.

14:30 - 15:30

Sběr tetrapakových obalů

26. 11.

08:00 - 10:30

1. a 2. tř.: bruslení

27. 11.

11:00 - 12:00

3. a 4. tř.: bruslení

30. 11.

16:00 - 18:00

VÁNOČNÍ STROM - vystoupení žáků, nám. TGM

03. 12.

08:30 - 09:30

1. - 5. tř.: Vánoční vystoupení ZUŠ Úpice

03. 12.

15:00 - 16:00

Kulturní předvánoční vystoupení žáků ZŠ Úpice Lány

04. 12.

celý den

9. tř.: Exkurze do Prahy

04. 12.

11:00 - 12:00

3. a 4. tř.: bruslení

10. 12.

08:00 - 10:30

1. a 2. tř.: bruslení

12. 12.

10:00 - 11:00

6. - 9. tř.: Vánoční akademie ZUŠ Úpice

19. 12.

08:00 - 09:00

Třídní vánoční besídky

19. 12.

09:00 - 11:30

Lány mají talent aneb Vánoční show

22. 12. - 2. 1.

Vánoční prázdniny

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541

e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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10/ 12/ 2014
11/ 12/ 2014
12/ 12/ 2014
15/ 12/ 2014
16/ 12/ 2014
17/ 12/ 2014
18/ 12/ 2014
19/ 12/ 2014

vepřová kotleta, brambor, zelenina dušená
pečená filátka ze pstruha, brambor, zeleninový salát
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

halušky s perkeltem
vepřová kotleta na ratatoillích, bramb. kaše, hlávkový salát

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem
klobása slabá, bramborová kaše, okurka kysaná
kuřecí řízek smažený, bramborový salát

4

1, 3, 7, 11

26.11. 2014 - 28.11.2014

15 ob. x 23,- Kč
15 ob. x 25,- Kč
15 ob. x 26,- Kč
15 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více
veřejnost

345,- Kč
375,- Kč
390,- Kč
780,- Kč

chlupaté knedlíky s houbami
kachna pečená s jablky, bramborový knedlík, zelí červené
rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi

penne se špenátem, sýrem a sušenými rajčaty
hovězí líčka, brambor, fazolky na slanině

pizza se šunkou a sýrem
čočka nakyselo, vejce vařená
kuřecí prsa plněná, brambor, zeleninový salát

tortilas plněné kuřecím masem
krupicová kaše sypaná kakaem

vepřová játra na roštu, brambor, tatarská omáčka
francouzská palačinka, brambor, zeleninový salát
telecí kýta pečená na másle, široké nudle

plněné kynuté knedlíky sypané skořicí
brokolice smažená, brambor, zeleninový salát

01.12. - 19.12.2014
VOLBA 2

ALERGENY: 1 - obiloviny obsahující lepek, 3 - vejce, 4 - ryby, 7 - mléko, 9 - celer, 11 - sezamová semínka

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz

3, 7, 9

7

1

7

1, 7

1, 7, 9

cena
obědů

08/ 12/ 2014
09/ 12/ 2014

těstoviny s uzeninou zapečené, červená řepa
kuřecí koule se sýrem obal. v sezam. strouhance, br. kaše

1, 3, 7

4, 7, 9

1, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 12/ 2014
04/ 12/ 2014
05/ 12/ 2014

koprová omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík
boloňské špagety sypané sýrem
okoun filet na zelenině, bramborová kaše, zeleninový salát

1

1, 3

1, 3, 7

DATUM
01/ 12/ 2014
02/ 12/ 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

debrecínský guláš, kolínka
čína z kuřecího masa, dušená rýže sypaná pórkem

alergeny

24

1
1, 3
1, 7

1, 7
7

1, 3, 7
3
7

3, 7
1, 7

3, 7
1, 3
1

1, 3
3

alergeny

